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 نه فرنليش دو آيآزمااركدستور                            

  شيآزما هدف  
  طول موج يرياندازه گ -2نه فرنل يده تداخل در دو آيمشاهده پد -1

 ، تغذيه ميلي متر وبست پايه500وطول 10ستون قطر ,همراه با سه پايه روميزي كوچك  المپ سديم : شيل آزمايوسا
آينه فرنل، ريل ، متر، كوليس، دو)عدد 2(، شكاف متغير، ميكروسكوپ مكانيكي ، لغزنده ريل اپتيكي مدرن المپ  سديم وقاب
   ميلي متر 180وطول 10ستون با قطر ,كوچك  ،همراه باسه پايه روميزي  اپتيكي مدرن

  ش يآزما يتئور
ن دو نور با هم يبه هم برسند، ا يهستند در نقطه ا ياختالف فاز ثابت يه داراك يع نقطه ااز دو منب λبا طول موج  يهرگاه نور
  .ديآ يم  ر بدستياز رابطه ز xان مختلط بردار دامنه ارتعاش در جهت يب. نندك يتداخل م

  )( iti
oii eEE δω −= 

  .ديآ يت مر بدسياز رابطه ز يش فاز است و شدت جزئينما iδه ك
  *

ii EEI ⋅= 
  و مقدار آن برابر است با 

)1(  δcos2 2121 IIIII ++= 
12ن رابطه يدر ا δδδ مم به ينيمم و ميزكنقاط ما) 1(بر طبق معادله . اول و دوم است يشدت چشمه ها  I2 , I1 و =−

است بتابد  θن آنها يه بيه زاوكنه فرنل يدو آ يدسته موج رو يك S ياگرازچشمه نوران .استδاز اختالف فاز يصورت تابع
با  S1 و S2همدوس  ين دو چشمه نورانيتوان جانش يرا م Sها و چشمه  نهيآ. مشاهده خواهد شد Pپرده  يرو يطرح تداخل

  )1ل كش. (دانست  dفاصله 

  
  )1(ل كش
  

  :توان نوشت يباشد م Mنه يدو آ كتا فصل مشتر Sع فاصله منب Rاگر 
  RMSMS == 21 
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  و
)2(  θsin2Rd = 
 
 برابر پرتو دوه با اختالف رايبزرگ باشد، تقر يمتوال يمم تداخليزكن دو مايسه با فاصله بيدر مقا )D( گرفاصله پرده و دو منبعا

  : است با
  

D
Xdrr =− 12 

 .ديآ ير بدست مياز رابطه ز iδو اختالف فاز 
)3(  )(2)( 12 D

XdrrK
λ
πδ =−= 

  هكاست  ييجا X، يزكپرده از نوار مر يها رو مميزكمحل ما) 3(بر طبق معادله 
)4(  ,...2,1,0== m

d
DmX λ 

  :است با بر اساس اين رابطه فاصله هر دو فريز پياپي برابر
)5(  

d
DXXi mm

λ
=−= +1 

ه ك ينه در حالتيه ضخامت دو آكب ين ترتيبد ، نه استيدو آ) θ(ه يقوس مقابل زاو يريق اندازه گياز طر d يريروش اندازه گ
0=θ نه يه دو آيه زاوك يو در حالتθ ه يقوس زاو يبا مساوين دو مقدار تقرياختالف ا. شود يم يرياست اندازه گθ از . است

  :توان نوشت ياست م كوچكه يو چون زاو. توان فاصله دو منبع را بدست آورد يم) 2(رابطه 
  θθθ RRRd 2tan2sin2 ≈≈= 
  .اف استكنه تا شيدو آ كفصل مشتر Rه ك

  :يمدار) 5(با جايگذاري در رابطه 
)6(  

θ
λ
R
Di

2
= 

  
  شيروش آزما

م را ينصب و المپ سد در انتهاي آن را )S(شكاف متغير . ريل اپتيكي را برروي سه پايه آن نصب كرده و پيچ آن را سفت كنيد
ر دهيد، براي قرا 180سپس زاويه بين دو آينه را برروي  .گرددآن خارج از ينواختيك ييه روشناكد يقرارده يدرمقابل آن طور

 180اطمينان از تنظيم زاويه آينه ها، مماس بر سطح آينه ها به فصل مشترك نگاه كنيد مشاهده مي كنيد اگر زاويه كمتر از 
  باشد شما دو تصوير مجاور هم از محيط آزمايشگاه مي بينيد ولي با 

سپس  .درجه تنها يك تصوير پيوسته مي بينيد 180افزايش زاويه، اين دو تصوير آرام آرام به يكديگر نزديك شده و در زاويه 
اشته باشد و فصل قرار دهيد بگونه اي كه لبه آينه از شكاف متغير درحدود دو سانتيمتر فاصله متغيراف كرا در مقابل ش آينهدو

  دن شكاف اگر راستاي فصل مشترك با شكاف متغير موازي نيست بوسيله چرخان. مشترك دوآينه با شكاف كامال موازي باشد
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متغير، شكاف را با فصل مشترك دوآينه موازي كنيد براي دقت بيشتر با پيچاندن پيچ  توازي آن مي توانيد شكاف متغير را به 

  ).0t(حال ضخامت لبه آينه را اندازه گيري نماييد . ميزان دلخواه بچرخانيد
و سعي كنيد تا شكاف متغير را كه نور المپ سديم از آن مي گذرد داخل آينه  اكنون مماس بر دوآينه به فصل مشترك نگاه كنيد

بايد تصوير شكاف را برروي فصل مشترك ببينيد اگر اينگونه نيست دوآينه رابرروي محور خود بچرخانيد تا تصوير شكاف . ببينيد
درجه شود اكنون اگر مماس بر  180آينه كمتر ازاكنون اندكي پيچ زاويه را بچرخانيد تا زاويه دو . برروي فصل مشترك واقع شود

آينه ها به دوآينه نگاه كنيد در مكان فصل مشترك دو تصوير از شكاف متغير مي بينيد كه هركدام در يك سوي فصل مشترك 
تصويري كه در يك سمت تشكيل شده است به اگر . ديت دهكگر حريطرف ده سمت ب يكرا از  خود سر حال.قرار گرفته اند

اگر توازي را كامل برقرار كرده باشيد مي توانيد با مي . باره در فصل مشترك ناپديد شود فصل مشترك با شكاف موازي استيك
دقت . چشمي آن مقابل دوآينه قرار بگيرده كد ينان قرار دهچ وپ راكروسيكماكنون ارتفاع . دقت فريزهاي ريزي را مشاهده كنيد
سانتيمتر باشد، درصورتيكه  9ي فاصله شيئي ميكروسكوپ از فصل مشترك دوآينه بيش از داشته باشيد كه در اين حالت بايست

اين فاصله كمتر از اين ميزان است با دور كردن ريل از ميكروسكوپ و يا با عقب كشيدن شيئي بوسيله پرخاندن پيچ كنار آن اين 
  .فاصله را ايجاد نماييد

ه دو طرف آن كد ينمائ يپهن مشاهده م يكنوار تار يكد، يدتان قرار دهيمتداد خط ددر ا با تنظيم ارتفاع آن وپ راكروسيكلوله م
اكنون با چرخاندن پيچ زاويه دوآينه دو تصوير روشن را به يكديگر نزديك كنيد، مشاهده مي كنيد همانطور كه  روشن است

اگر نوارها كامال واضح نيستند با . مي شود تصاوير بريكديگر منطبق مي شوند در محل انطباقشان نوارهاي تاريك و روشن ايجاد
  .آنها را واضح سازيد) براي تغيير شدت نور عبوري(تنظيم توازي شكاف متغير و تنظيم پهناي آن 

و با استفاده از رابطه ) t(سپس مجددا ضخامت لبه آينه را اندازه گيري كنيد . ديرياندازه بگ پياپي زيفر 5را براي حداقل  iاكنون 
  .را محاسبه كنيد θزير 

  
R

tt )(tan 0−
=≈ θθ 

  همچنين توجه داشته باشيد كه 
  ε−+= 1RRD 

  .ح ميكروسكوپ استديد واض εفاصله فصل مشتر ك دوآينه تا شيئي ميكروسكوپ و  1Rكه 
طور واضح مشاهده نماييد در كافيست تصوير كاغذي را بوسيله ميكروسكوپ به) ε( براي بدست آوردن ديد واضح ميكروسكوپ

  .مي باشد) ε( اين حالت فاصله شيئي تا كاغذ همان ديد واضح ميكروسكوپ
  .طول موج را بدست آوريد) 6( اكنون با استفاده از رابطه

  ل سئوا
  .دينكرا ثابت ) 1(رابطه  -1
  .ديشنهاد نمايينه فرنل پيدر دو آ ين فاصله دو منبع مجازييتع يبرا يگريد يراه ها -2
  


